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Titel: Soundet från idé till verklighet. En studie i att spela kärnfullt, pregnant och med 
intention  
 
English title: The sound from idea to reality. A study in playing with core, intensity and 
intention  
 
I denna studie har jag gjort ett djupdyk ner i begreppen kärnfullhet, pregnans och intent-
ion. Jag har undersökt vilka aspekter som kan vara med och påverka mitt trumspel inom 
jazz i låg dynamik. Jag gjorde denna studie då jag upplevde att något saknades när jag 
spelade svagt. Jag upplevde avsaknaden av en kärna i soundet.  
 
Undersökningen blev tillsammans med en ensemble en inspelning av låten ”Straight, 
No Chaser” med en given dynamisk form. Ensemblen gjorde under två dagar fyra tag-
ningar utan att repa något innan det första inspelningstillfället. Mellan tagningarna gav 
jag ensemblen frågor att fundera över samt instruktioner om koncentration. Inspelning-
arna ledde sedan vidare till en analys av de sounds jag hörde i min ride-cymbal. Ana-
lysen fungerar som en observation och är till för att förstå och kategorisera vad jag hör.  
 
Denna studie bidrar till mer samtal kring kärnfullhet i musik. Vad är kärnfullhet? Vad är 
riktning? Hur låter det? Dessa är frågor om hur snarare än vad, något jag upplever en 
brist av i de flesta samtal kring musik. Jag har kommit fram till att det krävs en intention 
från en utövare samt en förståelse för hur intentionen kommer ut i dennes utförande.  
Detta arbete presenterar ett sätt att se på saken, med fokus riktat på spel av ride-cymbal.  
 
 
Sökord: Musik, Riktning, Soundpreferens, Trummor, Dynamik, Timing, Klang 
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1. INLEDNING 
 

Jag har under en längre tid studerat musik. Jag har gått från kulturskola, till estetisk linje på 
gymnasiet, via folkhögskola och vidare till musikhögskola. Utöver detta har jag sökt mig till 
olika musiker jag ser upp till för privatlektioner. Under all denna tid upplever jag att det har 
pratats mycket om vad en ska spela, oftast för att tillhöra en viss låt eller en viss genre. Inom 
vissa ramar passar en viss typ av toner, ackord, komp, sounds osv. Det har varit mycket prat om 
vad men mindre prat om hur. Det jag tänker på som hur är frasering, attityd och riktning. Jag 
upplever att detta är något som lättast förstås genom att lyssna på annan musik och ha den som 
utgångspunkt.  
 
Jag har länge blivit ombedd att spela svagare. Trumset, som jag spelar, är ett instrument med 
stor dynamisk bredd; det kan både bli väldigt starkt och väldigt svagt. Vanligast bland unga 
trummisar är dock att det blir väldigt starkt. Att spela svagt kräver en välutvecklad teknik och 
timing, något som jag sällan har upplevt finns tillräckligt bra hos trummisar i sin tidiga utveckl-
ing. Jag själv tyckte (och tycker till viss mån) att det var roligare att spela starkt. Det lät bättre, 
och ljudet från trummorna kändes i hela kroppen när jag spelade. Så fort jag spelade svagt hörde 
jag övertoner från trummorna och cymbalerna, vilka jag upplevde som jobbiga och obekväma. 
Men jag blev ändå ombedd att spela svagare. 
 
Sugen på att utvecklas och att fungera bra i ensemblesituationer jobbade jag mycket aktivt med 
min dynamik på instrumentet. Jag insåg att jag hade öronproppar med väldigt mycket dämpning 
i. ”25dB” stod det på filtren i mina öronproppar. Jag testade att byta till ett par 15dB-filter och 
genast fick jag ner volymen en hel del när jag hörde bättre hur starkt jag egentligen spelade, 
ändå blev jag ombedd att spela svagare. Jag bytte då mina 15dB-filter mot ett par 9dB-filter, 
vilket är det lägst dämpande filtret till min typ av öronpropp vilket gjorde att volymen kom ner 
ytterligare. Situationerna där jag spelade för stark blev nu färre och färre, men de fanns ändå 
där. Jag kunde fortfarande bli tillsagd att spela svagare. Till slut fick jag börja spela utan öron-
proppar i vissa situationer. Då, äntligen, var det ingen som sa åt mig att jag spelade för starkt. 
Då började jag dock uppleva att något saknades. På vägen mot en lägre volym hade jag vunnit 
en bättre teknik och en bättre timing, men jag hade tappat något annat. Det fanns ingen intensi-
tet när jag spelade. Det fanns ingen tyngd eller botten, allt var bara svagt och kändes lite 
”ovanpå”. Det kändes som att jag var en plastanka som guppade ovanpå vattenytan, och p.g.a. 
min lätta och plastiga kropp kunde jag aldrig dyka ner i det djup som var musiken. 
 
Under min tid på musikhögskolan i Örebro har jag fått spela en hel del i skolans storband under 
ledning av saxofonisten Robert Nordmark. Robert brukade prata om ”pregnans” på bandets 
repetitioner. Han brukade säga att vissa ansatser i trumpeterna skulle vara mer pregnanta, eller 
att saxofonsektionen skulle få till en mer pregnant ton. Det här satte igång någonting i huvudet 
på mig. Vad menade han egentligen med pregnans? Kan det ha att göra med samma sak som jag 
saknar när jag spelar svagt? 
 
Jag upplever en tydlig skillnad på musik jag anser har djup och musik som känns “grund”. Jag 
upplever att det djupet jag tänker på kan liknas vid en bild av en kärna. Jag fick vid ett tillfälle 
höra två violinister spela direkt efter varandra. När den första personen spelade sitt stycke tyckte 
jag att det lät fint men reagerade inte på något särskilt. När det sedan blev dags för den andra 
personen kände jag plötsligt en stark reaktion hos mig själv. Person 2 hade en ton som kändes 
djup, utan att nödvändigtvis vara stark. Det fanns ett tydligt uttryck med vad hen ville med mu-
siken. Varje ton hade en riktning framåt och det lät som att hen verkligen menade något med 
musiken. Det gjorde ett så stort intryck på mig att jag fortfarande, flera år senare, kan känna 
känslan av skillnaden mellan de två violinisterna. Den ena vars ton kändes ”ovanpå”, den var 
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inte mer än själva tonhöjden och rytmen. Och den andra vars ton kändes ”djup” och menande. 
Den kändes kärnfull. 
 
Jag upplever att kärnan ter sig som en riktning. Den vill framåt. Den skapar en känsla av att 
varje ton vill framåt, genom musiken, fram till åhöraren, vem det än må vara. Vare sig tonen är 
stark eller svag eller något där emellan så vill den kärnfulla tonen framåt. Den, tonen, vill uppnå 
maximalt med klang i den dynamik den är i. Den vill alltså klinga så bra som möjligt.  
 
Jag tror att samtalet kring kärnfullhet är viktigt för musikstuderande, oavsett nivå eller institut-
ion, för att öka en medvetenhet kring utövandet. Jag tror att det är viktigt att förstå varför vi 
säger som vi gör, och vad vi har för roll i musiken, både i nuet och i historiskt.  
 

1.1 Problemområde 
Jag upplever en brist i musikutbildning och samtalet kring musik om hur en kan spela för att få 
musiken att låta menande och med intention. Jag upplever både i mitt eget och andras musice-
rande tillfällen inom improvisationsmusik där det inte finns någon botten eller kärna i vad en 
vill få fram med sitt instrument. Jag upplever att det läggs stort fokus på vad en ska spela för att 
fungera inom givna genrekonventioner men att stora delar av det musik är förbises genom att 
använda detta synsätt.  
 

1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att hitta vad kärnfullhet kan innebära för mig på mitt instrument. Jag 
vill hitta möjliga definitioner av begreppen kärnfullhet och pregnans, och sedan utforska dessa 
begrepp i en lågdynamisk miljö. 
 

1.3 Avgränsning 
Min avgränsning gör att fokus i detta arbete blir på just mitt spel på ride-cymbal men jag vill 
även diskutera varför jag tror att det finns likheter för kärnfullhet oavsett instrument eller genre.  
Avgränsningen gäller låg dynamik. Det handlar alltså om att få ett kärnfullt sound i låg dyna-
mik, något jag upplever är svårt. Jag vill därför definiera för mig själv hur kärnfullhet känns i 
låg dynamik för att lättare kunna uppnå det i mitt framtida musicerande.  
 
 

1.4 Tes:  
En kärnfull ton uppnår maximal klang i den rådande dynamiken med den rådande soundprefe-
rensen.  
 

1.5 Frågeställning 
Vad är kärnfull musik? Handlar det om tonbildning, sound, timing eller dynamik? 
Hur kan jag i improvisationsmusik uppnå ett mer kärnfullt ride-sound i låg dynamik? 
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2. METOD 
 

Det här arbetet rör sig inom konstnärlig forskning och använder sig av en kvalitativ forsknings-
metod. Jag vill med arbetet hitta en innebörd och en betydelse av en musikalisk företeelse. Som 
Alvehus (2013) skriver ämnar jag att med tolkning bidra till en mer generell förståelse av ett 
fenomen (s. 22). 
 

2.1 Om konstnärlig forskning, hermeneutisk ansats och mixed methods 
I detta arbete utgår jag från mitt eget musikskapande och mitt eget förhållande till en viss musik 
och genre, vilket gör att forskningen klassas som konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning 
betyder att forskaren är konstnären och konsten utgör själva forskningsmaterialet. Som både 
forskare och forskningsobjekt har jag minst två nivåer av subjektivitet i ämnet. Detta är något 
jag är medveten om och använder mig av i arbetet. Jag vill utforska mina tankar och mina åsik-
ter kring det ämnet arbetet berör.  
 
Jag har i detta arbete använt en hermeneutisk ansats för att hitta en tolkning av det jag uppfattar 
som kärnfull musik. Inom hermeneutiken anses det att vi människor ser saker ur aspekter och 
olika perspektiv. Det innebär att vi tolkar information, t.ex. texter och empirisk data utifrån egna 
förutsättningar och erfarenheter. Vi står mitt i det vi betraktar och kan aldrig röra oss utanför 
detta, därför är vi inte objektiva. Vi kan samla på oss information i form av erfarenheter och 
empiriskt material men vi kommer alltid att tolka denna information ur ett eget perspektiv (Öd-
man, 2007, s. 14.) Hermeneutiken säger därför att det finns fler än ett sätt att tolka olika förete-
elser på, alltså ingen objektiv sanning, vilket passar bra för min konstnärliga forskning.  
 
Ödman (2007) skriver om att lägga ett pussel. Han tar upp det egendomliga i pusselläggande 
och förståelsen för pusselbitars betydelse till en helhet, utan att först förstå helheten. Och vice 
versa: är det möjligt att förstå helheten utan att förstå pusselbitarnas innebörd? (s. 99) Inom 
hermeneutik talas det om den hermeneutiska cirkeln vilket är en förklaring av förståelse av före-
teelser. Delar av helheten får oss att förstå helheten, samtidigt som helheten får oss att förstå 
delarna. På så sätt kommer vi med hjälp av tolkning fram till nya insikter och ny förståelse, 
vilket i sin tur leder vidare till ännu mer ny förståelse. Bilden av den hermeneutiska cirkeln byts 
ibland ut till den hermeneutiska spiralen, vilken vissa förespråkare tycker passar bättre. I den 
analogin rör sig den hermeneutiska forskaren högre och högre upp i spiralen med sin ständigt 
nya förståelse.  
 
Jag har i detta arbete använt mig av en blandning av metoder för att få fram mitt underlag och 
min analys. Jag har samlat in empiriskt material med en intervju och inspelningar samt teore-
tiskt material i form av litteratur kring ämnet. Alvehus (2013) beskriver blandningen av meto-
den som “En växling mellan empirisk och teoretisk reflektion, där man arbetar med teorin, åter-
vänder till empirin och funderar på vad den kan betyda i ljuset av teorin [...]” (Alvehus, 2013, s. 
109). 
 
Jag kommer alltså att använda mig av teorin när jag analyserar empirin, och använda empirin 
när jag väl ser tillbaka på teorin. Det innebär en hermeneutisk rörelse (förhoppningsvis) uppåt i 
spiralen.  
 

2.2 Intervju 
Jag har valt att intervjua Robert Nordmark om ämnet kärnfullhet och pregnans då han var bidra-
gande till att leda in mig på dessa tankar. Jag upplever hans saxofonspel som kärnfullt och tyck-
er därför att han är ett intressant intervjuobjekt. Nordmark har även en gedigen karriär som sax-
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ofonist på den svenska jazzscenen, därför råder inga tvivel kring hans kompetens och relevans 
för arbetet. Intervjun följer definitionen av en “semistrukturerad intervju” (Alvehus, 2013, s. 83) 
då jag ville ha ett öppet samtal kring några större frågor, ett enligt mig passande format för te-
mat. Intervjun kommer tillsammans med litteratur kring ämnet att fungera som underlag och 
utgångspunkt till min analys. Jag kommer därifrån diskutera mig fram till ett resultat.  
 

2.3 Redogörelse av undersökning  
 

2.3.1 Planering av inspelning 
Jag har valt att spela in en trio bestående av elgitarr, kontrabas och trumset. Ensemblen kommer 
att få instruktioner om vad som ska spelas ett dygn innan själva inspelningen äger rum. Låten 
som ska spelas in är “Straight, No Chaser” skriven av Thelonious Monk år 1967, en blues som 
tillhör “standardrepertoaren” inom jazz. Det är alltså en låt som musikerna i ensemblen högst 
troligen har spelat förut.  
 
Dag 1: 
Musikerna kommer att få instruktioner om att värma upp en halvtimme innan vi ses och spelar 
tillsammans, men att inte ha spelat i andra ensemble-sammanhang samma dag. Vi kommer där-
för att träffas kl. 08.30 på morgonen. Jag vill att de ska vara uppvärmda för att undvika en 
“startsträcka”. Av egen erfarenhet vet jag att det första en spelar för dagen kan skilja sig rätt 
mycket från det resultat en kan uppnå bara några minuter senare, allt på grund av avsaknaden av 
uppvärmning.  
 
På plats kommer jag att ge dem instruktioner om hur formen på låten ska vara.  
Formen kommer att utvecklas dynamiskt för varje chorus (à 12 takter) och kommer då att se ut 
såhär: 
 

 
 

 
p = piano (svagt) 
mf = mezzoforte (medelstarkt) 
f = forte (starkt) 
 
Första temat spelas medelstarkt. Under gitarrsolot är det en stigande dynamik under tre chorus, 
från svagt till starkt, för att sedan avta i dynamik i två chorus. Sista temat spelas svagt.  
Basisten kommer att spela walking genom hela låten, och trummisen (jag) kommer att, med 
fokus på mitt ride-spel, utgå från en klassisk swingfigur men vara öppen för variationer genom 
hela låten. Detta då jag vill undersöka skillnaden i intensitet i just ridespel i olika dynamik.  
 
Efter att vi spelat in tagning A kommer jag att ställa frågor till gruppen och ge dem 1 minuts 
betänketid för varje fråga. Tanken är inte att ha någon diskussion utan att var och en ska få re-
flektera själv. Frågorna kommer att vara: 
 

• Vad säger melodin? 
• Vad säger ackorden? 
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• Vad säger genren? (Här menas genren låten är skriven i från början, inte sett till den 
version vi spelar vid undersökningen.) 

• Vad säger dynamiken?  
 
Efter dessa 4 minuter kommer vi att spela en tagning B med precis samma instruktioner kring 
form och dynamik.  
 
Efter detta kommer jag att skicka med de andra musikerna varsitt papper med samma frågor på, 
med en uppmaning om att tänka över dessa frågor ytterligare till Dag 2.  
 
Dag 2: 
Dag 2 kommer att vara dagen efter dag 1. Vi kommer att ses samma tid som dagen innan med 
samma instruktioner om 30 minuters uppvärmning innan ensemble-spelet. Vi kommer utan att 
prata, mer än att påminna alla om den dynamiska formen, spela in tagning C direkt. Därefter 
kommer jag att be ensemblen att ta några minuter för att rikta sitt fokus till den punkt där tonen 
slås an på deras instrument. Plektrum, fingertopp eller druvan på trumstock. Efter någon minut 
av fokuserande kommer vi att spela in tagning D.  
 

2.3.2 Analys av inspelning 
Jag kommer att lyssna på dessa inspelningar och analysera några olika parametrar:  

• Upplever jag mitt ridespel som kärnfullt enligt min definition av kärnfullhet? 
• Blev det någon skillnad i mitt ridespel mellan tagning A, B, C och D?  
• Vilka tagningar blev mest lika varandra? A+B, B+C, C+D osv. 

 
Jag valde att göra detta med en grupp då jag upplever att det blir en skillnad på mitt spel då jag 
är ensam i ett övningsrum och då jag musicerar tillsammans med andra. Jag ville få till ett mu-
sikaliskt sammanhang och inte bara en inspelning av en övning. 
 

2.3.3 Varför frågorna till ensemblen?  
Med hjälp av dessa frågor vill jag få fram ett mer medvetet spel hos både mig själv och musi-
kerna i ensemblen. Jag vill på ett snabbt sätt få fram en förståelse för vad musiken är och vad 
den betyder för var och en av oss. Någon gemensam slutsats och tolkning av låten tror jag inte 
behövs, därav behövs ingen diskussion musikerna emellan. Vad jag tror kan göra skillnad är att 
var och en har fått en tanke på vad en musiker gör och varför den gör det. 
 
Jag tar aldrig upp något med ensemblen om min syn på hur en gör för att få ett kärnfullt resultat 
då jag tänker att de ska få sköta detta själva. I denna undersökning vill jag se om jag endast 
genom att ställa frågor kring meningen i musiken kan väcka en medvetenhet och uppnå en 
skillnad i resultatet.  
 
Jag kommer inte att analysera det som händer emellan oss musikaliskt eller någon annans indi-
viduella prestation än min egen. Anledningen till varför jag låter hela ensemblen vara med i 
frågeställningen är för att höja medvetenheten i rummet. Jag vill att alla är på samma spår när vi 
gör inspelningen.  
 

2.3.4 Varför två dagar?  
Först och främst vill jag se om det blir skillnad bara på några minuter genom att försöka göra 
ensemblen medvetna om musiken och dess mening med frågor. Sedan blir det intressant att se 
ifall skillnaden hänger kvar, förstärks eller försvinner ett dygn senare. Tanken är att inte behöva 
prata om frågorna innan inspelningen dag 2 utan att vi bara ska spela in direkt.  
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3. BAKGRUND 
 

Det är svårt att förstå begreppet kärna och kärnfullhet inom musik då jag inte har hittat någon 
tidigare forskning på ämnet. Vad jag har hittat är att fler personer har ställt samma fråga som 
jag. Vad är egentligen kärna? Jag har valt att titta på ordet från lite olika håll för att försöka få 
till gemensamma synonymer som kan hjälpa mig i mitt arbete. Jag har dessutom valt att titta på 
vad jag upplever som kärnfullt ur fyra olika perspektiv inom musik: klang, sound, timing och 
dynamik. Är det så att något av dessa perspektiv har mer med kärnfullhet att göra än något an-
nat? Går något att utesluta? Detta gör jag för att kunna sammanställa en egen uppfattning om 
vad kärnfullhet inom musik kan vara.  
 
Synonymer som har dykt upp i arbetet är pregnans, djup, tyngd, tredimensionalitet, medveten-
het, strävan och entusiasm. Entusiasm översätts från grekiska till “fylld av theos”, det vill säga 
fylld av Gud (Nachmanovitch, 2010, s. 54). Det finns många som har diskuterat inspiration och 
engagemang så som ett uppfyllande och en närvaro av en Ande. Jag har valt att gå i en annan 
riktning med detta arbete. Då jag upplever otydlighet i vad som menas med begreppet “kärn-
fullhet” vill jag försöka skapa en så tydlig definition som möjligt och kommer därför att hålla 
mig ifrån en diskussion kring närvaro av en Ande eller ej. Jag kommer att rikta fokus till vad jag 
faktiskt hör och försöka skapa en definition utifrån det.  
 

3.1 Utredning av begrepp 
Soundpreferens: Detta uttryck har kommit till mig under arbetets gång. Jag har upplevt ett be-
hov av uttrycket och har därför valt att använda det i arbetet. Vad jag menar med uttrycket är: 
det sound vi söker till ett visst sammanhang. Detta tror jag enklast förklaras med ett exempel. 
Om en spelar med druvan på en trumstock ovanpå en ride-cymbal uppstår ett visst ljud likt ett 
“ping”. Detta kan spelas i olika dynamik, från svagt till starkt, utan att pinget går förlorat. Spelar 
en däremot med mitten av trumstocken på kanten av cymbalen uppstår ett ljud som kallas 
“crash”. Blir pinget till en crash har ljudkaraktären förändrats och kan därmed inte längre klas-
sas som det ursprungliga ljudet ping. Förändras ljudkaraktären för mycket uppnår vi inte vår 
önskade soundpreferens.  
Detta blir ett sätt att generalisera olika sounds för att lättare kunna prata och skriva om dem.  
 
Chorus: Med ett chorus menas en hel form av en låt. I delen Metod beskrivs hur en ensemble 
spelar flera chorus av en blues, vilken är 12 takter lång. Med ett chorus menas då 12 takter, två 
chorus 2 x 12 takter osv. (Bruér & Westin, 1974, s. 23). 
 
Puls: Pulsen är det vi definierar som tid i ett musikaliskt flöde. Det är enkelt förklarat den vi 
stampar med foten när vi lyssnar på musik. Det är en grundpelare i musiken ovanpå vilken vi 
staplar olika rytmer och toner, det som i slutändan blir musik. Pulsen kan liknas vid den puls vi 
har i kroppen, hjärtats sätt att pumpa runt blod i kroppen och hålla oss människor vid liv. (Olby, 
2017, s. 35) På samma sätt puttar pulsen musiken framåt och ger oss en tidsaxel att musicera på. 
Pulsen kan kännas i olika tempon för olika låtar eller musikstycken. Tempot definieras oftast i 
BPM vilket betyder Beats Per Minute, enkelt förklarat x antal slag per minut.  
 
Genre: En genre kan beskrivas som en generalisering av olika musikaliska stilar och drag. Vad 
är det då för skillnad på begreppen genre och stil? Det finns inget enkelt svar på detta, men en 
teori av Allan F. Moore kan ge lite klarhet i ämnet. Genre, skriver Moore, har att göra med kon-
texten som en musikalisk sekvens spelas i. Identiteten i musiken, vad den kommer ifrån och vad 
den betyder i det sammanhanget den spelas i. Det kan vara ett svar på frågan vad som spelas. 
Stil refererar till hur något spelas gällande artikulation, dynamisk nyans och uttryck. Det kan 
vara ett svar på frågan hur något spelas (Moore, 2001).  
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Genrekonventioner: är drag som tydligt kan påvisa ett mönster inom en viss genre. Dessa kon-
ventioner kan utgöra något som kan liknas vid regler för hur en viss genre fungerar. Ett exempel 
skulle kunna vara genren metal. Där kan vi börja med hur en typisk metal-sättning ser ut: två 
elgitarrer, en elbas, ett trumset och en sångare. Saker som riff-baserade låtar, lågt stämda gitar-
rer och basar, dubbla bastrummor samt skrikande sång (growl) kan ses som genrekonventioner.  
Att musiken spelas med stadigt hög dynamik och ofta höga tempon skulle mer kunna ses som 
stil, enligt definitionen jag tidigare nämnt.  
 

3.1.1 Hur ser genrekonventionerna inom jazz ut på trumset?  
En jazztrummis lägger sitt huvudsakliga fokus vid ride-cymbalen som spelas swingfraserat en-
ligt detta mönster:  

 
 
Ofta dyker det upp variationer på mönstret, det kan både bli fler och färre åttondelar iblandat. 
Pauser är också vanligt att blanda in i mönstret. (Berliner, 1994 s. 617) Ibland kan jazztrummi-
sar bara spela fjärdedelar på ride-cymbalen.  
 
Hihaten spelas på slag 2 och 4. Virvel och bastrumma används för att “kommentera” och svara 
de andra musikerna i ensemblen. Det är stort fokus på lyssnande och samspel eftersom att det är 
improvisationsmusik. Det finns alltså inga bestämda ramar utöver tempo och ackordsvända.  
Ofta spelas ride-cymbalen med tydlig definition utan att ta över för mycket. När vi spelar på 
kanten av en cymbal spricker den lätt upp i sitt ljud och bildar en större och starkare klang, som 
tidigare nämnt kallas detta crash. Spelar vi med druvan (längst fram på stocken) ovanpå cymba-
len får vi till ett mer definierat, lättare ljud. Det är det soundet vi kan utgå ifrån som en jazz-
ride. Söker vi maximal klang i det soundet behöver vi ett tydligt anslag, en bra träff på ride-
cymbalen. Vi behöver hitta var på ride-cymbalen vi får mest resonans utan att vi får ett annat 
sound.  
 
En viktig sak att tänka på är att det är viktigt med trumstockar med hel druva, då druvans form 
påverkar cymbalens sound avsevärt (Wagner, 2006, s. 5). Ett par välanvända stockar har ofta 
förlorat en eller flera flisor i druvan vilket gör definitionen i cymbalen mindre tydlig. Vi får ett 
“luddigare” sound trots att vi spelar med likadant anslag.  
 
Improvisationsmusik: Med detta menar jag musik som i helhet inte är skriven och planerad in-
nan själva utförandet utan innehåller delar av improvisationer. I arrangemanget vi använder i 
delen Metod finns även en melodisk, harmonisk och dynamisk form, men vad som händer inom 
dessa ramar är osagt. Nachmanovitch beskriver det som ”att erkänna, i ett enda andetag, både 
obeständighet och evighet. Vi vet vad som kan hända nästa dag eller minut, men inte vad som 
kommer att hända.” (Nachmanovitch, 2010, s. 27) 
Jag tycker att Nachmanovitch här sätter fingret på vad improvisation i grund och botten är. 
Detta sätt att se på improvisation gör det möjligt att förstå att musiken är oförberedd. Även om 
improviserande musiker kan ta sig fram med en viss genrekännedom är det omöjligt att exakt 
förutspå vad som kommer att hända härnäst.  
 

3.1.2 Varför vill jag undersöka detta i improvisationsmusik?  
Om vi har skrivit och bestämt vad och hur vi ska spela kan vi öva på att spela musiken exakt på 
det sätt vi vill ha den. Vi kan jobba med materialet till dess att vi kan få det att låta perfekt varje 
gång. (I detta sammanhang menar jag med perfekt som precis som vi vill ha det.)  
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Spelar vi improvisationsmusik ser det dock annorlunda ut. Våra intentioner som musiker går 
inte att planera och förutse i samma utsträckning som med skriven musik. Ett eftersträvansvärt 
stadie hos många improvisationsmusiker är att hamna i “flow”, ett stadie där det känns som att 
musiken bara rinner ut, utan att behöva planeras. Vi kan därför inte öva oss till att varje ton eller 
slag ska vara kärnfullt på ett medvetet och planerat sätt. Mihaly Csikszentmihalyi beskriver 
flow-stadiet som ”the state in which people are so involved in an activity that nothing else 
seems to matter; the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost, for 
the sheer sake of doing it” (Csikszentmihalyi, 1990, s. 21). Flow-stadiet har även visats vara posi-
tivt påverkande för kreativiteten hos musiker (MacDonald, Byrne, Carlton, 2006). Ämnet flow anser 
jag är nära besläktat med ämnet gällande detta arbete, men är något jag har valt att inte ta med i min 
undersökning. Det jag vill uppnå med detta arbete är att nå fram till kärnfullhet vid oplanerade 
musikaliska tillfällen.  
 

3.2 Vad är kärna? 
Leif Jordansson (2014) använder i sin bok “...och konsten att lyssna” ordet kärnfullhet i lite 
olika sammanhang ur hans perspektiv som komponist. Dels används ordet i en berättelse om hur 
han gärna spelar instrument han inte behärskar rent teknisk för att komma närmare kärnan till 
sitt konstnärskap. Han vill komma bort ifrån muskelminnet som hjälper oss när vi spelar ett 
instrument vi behärskar för att istället lita mer på sina öron, i sökandet efter sin egen kärna. 
(Jordansson, 2014, s. 10). I detta sammanhang tolkar jag den “kärna” han beskriver som grun-
den till varför han musicerar och komponerar. Den orsak som väckte viljan till musiken i ho-
nom.  
 
Senare i boken leker Jordansson med tanken och funderar på hur popen idag hade sett ut om 
poplåtar var 1 minut långa i stället för 3 minuter. “Effektivitet hade styrt över eftertanke: Kort, 
slagkraftigt intro som går direkt in i refrängen, sedan en kärnfull vers för att sedan övergå till 
refräng igen och så final i form av en repris på refrängen gärna med en tonartshöjning.” (Jor-
dansson, 2014, s. 184) I detta sammanhang tolkar jag den kärnfulla versen som en effektiv vers. 
En vers som på ett tydligt sätt säger det den ska och får lyssnaren att förstå låtens budskap.  
 
Tillsammans anser jag att dessa olika betydelser av “kärna” och “kärnfullhet” kan bli synonymt 
med strävan. I båda sammanhangen tolkar jag det som att det finns en vilja i både Jordanssons 
komponerande och den kärnfulla versen. En vilja framåt, mot någonting, vare sig det är att få 
skapa och vara kreativ eller att göra sig förstådd och föra fram ett budskap.  
 
I intervjun jag gjorde med Robert Nordmark ställde jag frågan “Vad är kärnfullhet?”. 
 

RN: Kärnfullhet får väl bli, på något sätt, en innerlighet och uppriktighet i sitt spel och 
musicerande. Att man spelar det man hör och att man spelar det man tror på, där och då. 
Att det liksom inte är något som jag spelar för att någon annan har sagt, eller gör rörelser 
som någon annan vill att jag ska göra utan jag gör det utifrån mig själv. Då blir det för 
mig kärnfullt. Men det kan också finnas dynamiska aspekter i det att om jag spelar, om vi 
tar trummor som exempel, att jag spelar med stark koppling till beatet så kan det säkert 
upplevas som mer kärnfullt än om jag såsar omkring runt omkring beatet och aldrig rik-
tigt tog tag i det så kanske det upplevs... men det är ju också det där abstrakta, det är ju 
också i betraktarens öron i det här fallet. Hur det upplevs.  

 
Detta går att koppla till det Jordansson beskriver som kärnan i musikers egna musikalitet. Den 
vilja och strävan en själv har som musiker. På samma sätt menar Nordmark att kärnfullhet är att 
vara trogen till den viljan.  
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Han tar även upp en bra poäng. Nordmark säger att kärnfullhet är abstrakt och subjektivt. Det är 
svårt att sätta fingret på då vi kan tycka och mena olika saker i samtalet kring kärnfullhet. Jag 
gillar dock Nordmarks exempel om att ha en “stark koppling till beatet”. Med det menar han 
enligt min tolkning att, som trummis, tydligt visa timingen i musiken.  
 
Pregnans är ett uttryck som jag har stött in i under arbetets gång. Jag tog upp detta i intervjun 
med Nordmark.  
 

OC: Hur definierar du pregnans? 
RN: Ja pregnans är ju för mig en tydlighet. Och det kan ju vara väldigt mycket. Allt och 
ingenting. Men vi kan vara otydliga, och otydliga säger nästan sig självt, om jag spelar på 
ett ackord som tonal musiker och det aldrig är i närheten av diatonikens rätta jag då blir 
jag ju otydlig. Eller jag spelar aldrig den inledningstonen som kan behövas i ett dominan-
tackord - otydlig. Och då har jag inte så hög pregnans. Eller som trumslagare om jag ald-
rig prickar beatet. Det groovar aldrig någon gång då har jag ingen hög pregnans i det jag 
gör. Men det är ju också... rätt vad det är så kan vi hamna i en diskussion där vi letar efter 
att jag vill inte ha en hög pregnans. Att en hög pregnans kanske inte behöver innebära per 
se att det är jättebra. [...] Att leta efter, vi säger som saxofonist, om jag får tuta om din 
mikrofon tillåter det.  
OC: Ja.  
RN: Jag vänder mig lite bort från den men om jag måttar min pregnans till att jag vill 
vara tydlig i mina åttondelar. [Spelar åttondelsfras men tydliga åttondelar] Ja det kommer 
det att låta så men det behöver inte vara per se att det är “Åh, det där är det bästa!”. Utan 
jag kanske vill ha [spelar med mer synkopering] att ligga mer och såsa. Jag kommer ändå 
att uppleva att det är en pregnans men nu är det inte åttondelarna som är pregnans utan nu 
är det uttrycket som är pregnant.  
OC: Och uttrycket är...?  
RN: Det jag ville att det skulle låta. Jag ville att det skulle låta, nog om jag ändå inte ville 
det just nu men jag gav bara två exempel som skiljer sig från varann. Att då blir det skill-
nad liksom. Vad letar jag efter i begreppet pregnant? Att det ska vara pregnant. Att det 
ska vara tydligt. 

 
Här definieras begreppet pregnans som tydlighet. Precis som Nordmark nämner kan tydlighet 
definieras som väldigt många olika saker, helt beroende på sammanhang och vem som säger 
det. Han ger exempel på tonal tydlighet, tydlighet i timing och tydlighet i uttryck. Uttrycket, 
som det i intervjun beskrivs, tolkar jag som en del av hur jag definierar soundpreferens. Att få ut 
det sound en vill få ut ur sitt instrument, att soundet inte har ändrats från idé till verklighet. Jag 
tolkar det även som att han pratar om uttryck i de fraserna han spelar som exempel. Att tonerna 
och timingen blir så som han vill att de ska bli. Detta leder oss tillbaka till frågan om kärnfullhet 
och den uppriktighet som Nordmark pratar om. Men vad blir egentligen skillnaden på kärnfull-
het och pregnans? Jag upplever dem som relaterade till varandra och, om inte helt så, nästan 
samma sak.   
 

3.3 Klang 
Jag frågade Nordmark: “Vad är klang?” 
 

RN: Nej men det är ett sound. Och ett sound är heller inte givet. Att det är på ett visst sätt. 
Eller ska vara på ett visst sätt. Men även där så är det en fråga om att då personlighet och 
musikern går i hamn med sin intention, det är då det blir som man vill att det ska vara. Att 
jag låter i min klang eller sound som jag vill att det ska låta. Då har jag en större möjlighet 
att vidarebefordra mitt budskap. 

 
Här når vi fram till precis den definitionen av soundpreferens som jag har. Normark säger “Att 
jag låter i min klang eller sound som jag vill att det ska låta.” Nordmark definierar alltså klang 
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som hur soundet är. Han nämner här även intention, vilket jag anser vara väldigt viktigt. Intent-
ionen blir det som ligger till grund för vad vi får ut i vårt uttryck. När en lyckas med sin intent-
ion, eller ”går i hamn”, blir det som vi vill att det ska vara.  
 
Jag vill återigen nämna min tes: En kärnfull ton uppnår maximal klang i den rådande dynami-
ken med den rådande soundpreferensen. Med detta menar jag att soundpreferensen når sin max-
imala potential. Jag kopplar även detta till intentionen som Nordmark nämner. När intentionen 
når sin maximala potential menar jag är att intentionen går ohämmat från idé till verklighet. 
 
På ett forum för klassisk trumpet (www.trumpetherald.com) fann jag följande citat som svar på 
frågan: What does “core sound” mean?  
 

1. I must admit when I use core I don't mean it in terms of 'core' or basic sound of the 
horn. I tend to use it in terms of the timbre, or if you like the 3 dimensional quality of the 
sound. […] (Användare: camelbrass) 

 
2. I've always thought that the "core" of the sound referred to a nice full rich timbre that 
has 3 dimensions like someone mentioned above... I can't really put it into words... play-
ing into what Bud Herseth refers to as the center of the tone. (Användare: fuzzyjon79) 

 
3. It's a quality of the sound. Kinda like a candy bar. Is your sound light like a browny 
with lots of air and hardly any bite to it or like a Mars from the fridge: massive and 
chewy. (Användare: Druyff) 

 
4. I've always thought of core as having a fat sound. You really have to hear it to put your 
hands on a word for it. I'd suggest listening to Freddie Hubbard. His sound in his prime 
would knock you on your back. […] (Användare: FlugelFlyer) 

 
Enligt dessa kommentarer är en kärnfull klang en tjock klang. Det går nästan att ta på, så tjock 
känns den. Den är intensiv och medryckande. Användarna på forumet skriver om att det finns 
en tredimensionell känsla i tonen, vilket jag tolkar som min känsla av driv framåt; att tonen vill 
någonstans.  
 
Min upplevelse är att en kärnfull ton vill framåt, den har en riktning och vill vidare, bli så stark 
som möjligt och nå så långt som möjligt. Motsatsen blir en ton som bara finns. Den svävar i 
luften utan att vilja ta sig vidare, eller att ens ha ett syfte i sig själv. Jag tror att dessa toner, eller 
detta sätt att spela, är en effekt av ett ej medvetet utförande. Att inte veta varför en tar den ton 
en tar kan skapa förvirring i vartåt tonen ska. Vad är nästa ton efter den? Hur fortsätter musiken 
och låten jag spelar? Vart vill jag med mitt utförande? 
 
Vi kan likna det vid att berätta en historia, där detaljerna i historien känns lösryckta. Vi påbörjar 
en historia och berättar om en serie händelser, men utan att händelserna har någon koppling till 
var vi ska med historien. Vi ser inte framåt och lämnar då en massa spår som bara hänger i luf-
ten. Detaljer som inte vill någonstans.  
 
I intervjun med Nordmark kom vi in på begreppen tension och release. I harmonik kan dessa 
begrepp enklast beskrivas som dominant (tension) och upplösning/tonika (release). Han använ-
der dessa begrepp för att prata om riktningar i toner och musik. Jag bad honom fundera över om 
en ensam ton utan harmonisk bakgrund kunde ha en riktning.  
 

OC: Säg att du bara tar en ton på saxen utan en harmonisk bakgrund på något sätt. Nu är 
det bara du här i rummet.  
RN: Mm. Får jag ta två toner? Eller får jag bara ta en? 
OC: Nej du får bara ta en. 
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RN: Ok. Då kommer den att vara det vi betraktar den att vara. Den känsla jag stoppar in i 
tonen kommer den vara. Antingen release eller tension. Jag kan få den att låta bägge två. 
Beroende på hur jag upplever det. Vad är den till för? Har jag två toner kommer de auto-
matiskt att kunna underordna sig varandra. Den ena är mer release än den andra. Eller den 
ena är mer tension än den andra. Och det kan jag också göra med vilja.  
OC: På vilket sätt? 
RN: Nej jag vill att bägge två ska vara tension, eller att bägge två ska vara release. Men 
de kommer att vara olika varandra. Varenda dag i veckan så kommer de att ha en hierar-
kisk skillnad. Den ena kommer att vara mer tension än den andra, eller mer release än den 
andra. Det är oundvikligt.  

 
Här nämner Nordmark något som jag tolkar som väldigt viktigt. Han ställer frågan: Vad är den 
(tonen) till för? Ställer vi oss den frågan kan vi uppnå en medvetenhet kring musiken vi spelar. 
Vi kan börja fundera över, och kanske förstå, vartåt musiken är på väg. Eller vad vi säger med 
att spela som vi spelar. Nordmark menar att det går att göra skillnad på tension och release med 
vilja. Jag tolkar det som att medvetenheten och förståelsen för tonen och musiken är mycket 
viktig i detta.  
 
Leonard Meyer har ett liknande begrepp. Han använder uttryck som “öppen” och “stängd” för 
att beskriva olika fraser. Nicholas Cook förklarar Meyers begrepp: 
 

For example, in tonal music a progression which begins and ends on the tonic is closed; 
meaning that the listener does not expect the pattern to continue (provided, of course, that 
he is familiar with the tonal style). On the other hand, a progression which does not end 
on the tonic is open: it implies some kind of continuation. (Cook, 1994, s. 70) 

 
Cook argumenterar för att det handlar om åhöraren och dennes förhållande till musiken. Är 
åhöraren någon som känner till genren och genrekonventionerna i musiken som spelas?  
 

3.4 Timing 
Jag upplever att kärnfullhet inte bara finns i sound, utan även i timing. En kärnfull klang som är 
“felplacerad” i timing (eller “otajt”) tappar, enligt mig, sin kärnfullhet i många sammanhang. En 
välplacerad ton däremot kan kännas djup och meningsfull. Jag vill här återigen ta upp ett citat 
från intervjun med Robert Nordmark. “Eller som trumslagare om jag aldrig prickar beatet. Det 
groovar aldrig någon gång då har jag ingen hög pregnans i det jag gör.” I detta exempel pratar 
Robert Nordmark om groovebaserad musik, eller musik med en stadig puls, men exemplet fun-
gerar lika bra i musik med mer flytande puls, eller agogisk musik, om vi väljer att tolka det lite 
annorlunda. Nationalencyklopedin definierar agogik som “beteckning för de små, fria tänjningar 
av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för att musiken skall bli levande.” 
(Nationalencyklopedin, 2019) 
 
Att “pricka beatet” i musik utan en stadig puls ser jag som att slå an en ton precis där vi ämnar 
slå an den. Ingrid Monson skriver om vad det innebär att spela med bra timing. Hon citerar en 
av jazzens stora legender Count Basie och skriver: “Good time should make you want to ‘pat 
your feet’, as Count Basie remarked [...]” (Monson, 1997, s. 28). Med det sagt är det inte 
tvunget att musik behöver vara metrisk. Musik kan öka och sacka utan att det behöver vara för-
ödande för musiken. Carl Jakob Hjalmarsson diskuterar begreppet time med fyra intervjuobjekt. 
Han kommer fram till att time har flera parametrar, både teoretiska och känslomässiga, men att 
den lättast bör beskrivas som “[...] placering av slag i förhållande till musiken och dess grund-
struktur” (Hjalmarsson, 2016). Ett av intervjuobjekten pratar om storbandsmusik och hur ti-
mingen är väldigt viktig för att en trummis ska kunna göra markeringar samtidigt med hela 
blåssektionen. Det verkar som att god time är viktigare än en absolut time. God time tolkar jag 
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som rätt time för sammanhanget. Absolut time tolkar jag som en förmåga att ge en exakt puls 
och hålla den oavsett förhållanden och sammanhang.  
Inom klassisk musik är mängden ritardandon och accelerandon ofta fler än i västerländsk popu-
lärmusik. Där handlar det mer om att förstå vad musiken säger genom dragningar i tempo, sna-
rare än att framföra musik i ett exakt tempo. På så sätt menar jag att en ton inte behöver vara 
metriskt exakt för att kunna räknas som kärnfull timing-mässigt. Det handlar snarare om att 
förstå vartåt musiken vill och placera sin ton i musiken utefter det.  
Inom jazz talas det ofta om driv och hur olika musiker förhåller sig till pulsen. “In jazz groups 
[...] the subjective pulse or metronomic sense remains the center from which all vital drives 
derive.” (Keil & Feld, 1994, s. 60) I detta citat nämns begreppet “vital drive” vilket Charles Keil 
senare i boken analyserar och försöker förstå. Keil lägger sitt fokus på förhållandet mellan 
trummor och bas i en jazz-situation och delar upp de två instrumentgrupperna i två kategorier 
vardera.  
 
Basister delas upp i “chunky” och “stringy” medan trummisar delas upp i “on-top” och “lay 
back”. Dessa fyra kategoriseringar är sätt att försöka förklara hur olika musiker angriper känslan 
för time i musiken. Keil gör en koppling mellan olika välkända exempel av musiker från dessa 
kategorier och får på så sätt fram hur olika musiker kan komplettera varandra. En “chunky” 
basist passar till exempel bra med en trummis ur kategorin “on-top”. En trummis som kategori-
seras som “lay back” fungerar bra med en “stringy” basist. (Keil & Feld, 1994, s. 64.) Dessa 
kombinationer har som utgångspunkt att uppnå så mycket “vital drive” som möjligt.  
 
André Hodeir gjorde en jämförelse mellan swing och tåg för att förklara sin bild av den “vital 
drive” jag nämnt. 
 

Swing is possible ... only when the beat, though it seems perfectly regular, gives the im-
pression of moving inexorably ahead (like a train that keeps moving at the same speed but 
is still being drawn ahead by its locomotive). (Hodeir, 1956, s. 198) 

 

3.5 Sound 
I definitionen av sound har jag stött in i två begrepp: sound och timbre.  
Sound, skriver Jordansson (2014), har att göra med musik som klassas in inom rockgenren och 
använder elförstärkta instrument. Jordansson skriver att bl.a. Black Sabbath och Led Zeppelin 
har varsitt tydligt sound som går att känna igen. Jag tolkar det som att han menar att detta på 
något sätt har med instrumenten, inspelningarna och musikerna att göra.  
Timbre, däremot, menar Jordansson handlar om akustisk musik och är något som uppstår inom 
både jazz och klassiskt. Han beskriver det som den personlighet en kan höra i John Coltranes 
sopransaxofon eller i Maria Callas röst. Jordansson liknar det vid att försöka förklara huruvida 
en själ finns och vad den i så fall är. (Jordansson, 2014, s. 72) 
 
Rod Nave är universitetslektor i fysik vid Georgia State University och kategoriserar in ljud i 
pitch, volym och ljudkvalitet, även kallat timbre. “Sound ‘quality’ or ‘timbre’ describes those 
characteristics of sound which allow the ear to distinguish sounds which have the same pitch 
and loudness. Timbre is then a general term for the distinguishable characteristics of a tone.” 
(Nave, 2016) På så sätt kan vi använda John Coltrane och hans sopransaxofon igen. Det vi upp-
lever som John Coltranes personliga sound, det som skiljer sig från t.ex. hans son Ravi Coltra-
nes sound, är det vi kan kalla “Timbre”.   
 
Naves definition liknar Jordanssons definition men är enligt mig lite mer konkret. Jag föredrar 
den senare definitionen. Översättningen av ordet “timbre” ger oss ordet “klangfärg” vilket jag 
tycker passar bra. Framöver i uppsatsen kommer jag att använda mig av “sound” som ett para-
plybegrepp som får innefatta både ljudkällan och klangfärgen.  
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Olika instrument har olika karaktär. Två cymbaler låter inte likadant, även om de är tillverkade 
med samma procedur i samma fabrik. Varje instrument är individuellt och har ett eget sound. 
Hur och var detta sound passar är ofta enligt genrekonventioner. Sound påverkas också av mu-
sikern och är personligt för var och en. Huruvida ens personliga sound passar in i en ljudbild 
som mer eller mindre kärnfullt är subjektivt.   
 

3.6 Dynamik 
Blir det skillnad på kärnfullhet i olika dynamik?  
Blir jag ombedd att spela mer övertygande och med mer pondus innebär det för mig, och många 
andra, att vi instinktivt spelar lite starkare. Jag upplever att det är lättare att uppnå något som 
låter meningsfullt om jag spelar i en medelstark till stark dynamik än om jag spelar i svag dy-
namik. Detta tror jag beror på hur instrument vibrerar och att det är lättare att få ett instrument 
att vibrera ordentligt i en högre dynamik.  
 
Jag upplever själv, att det finns en tendens hos både mig och andra musiker att backa i intensitet 
när vi försöker spela svagt. Förhåller det sig så att det finns förvirring i vad det faktiskt innebär 
att spela svagt? En förväxling mellan svagt och försiktigt kontra icke-intensivt. Svag och försik-
tigt spelad musik kan vara väldigt intensiv och med framåtdriv. Vad händer om vi försöker att 
accentuera varje ton, men behålla dynamiken? 
 
I intervjun med Robert Nordmark berättar han om en metod kring att spela svagt han använder 
med sina saxofonelever.  
 

RN: Pregnansen försvinner för att vi spelar bara med mindre “vara där”, medvetenhet. Ja 
det blir ju mindre pregnans. Kommer jag tillbaka till. Om starkt är [spelar saxofon, starkt]. 
Då har jag ett visst sätt att spela de tonerna på, och så ska jag spela svagt och då drar jag 
ner allting. Luften försvinner, attacken blir mindre. Allting blir bara mindre. [Spelar igen, 
svagt med lite attack.] Då låter det så jämfört med om jag gör samma... som om jag ska 
spela [spelar starkt igen]. Jag har samma förberedelse i kroppen. [Spelar svagt, intensivt.] 
Så då blir det svagare, men intensiteten finns där. Det finns någon form av “Jag är här” 
och inte bara [mumlar]. 
OC: “Det här är svagt för att jag skäms” nästan. 
RN: Nej precis. Och för mig kan det, mitten-exemplet, låta bara otydligt, osäkert, inte 
nödvändigtvis vackert utan bara… ah osäkert. Och det är likadant på trummor ju. Du kan 
ju pinga iväg och få massa… både på tomtom eller på, du vet, vad som helst. Men om du 
inte spelar ut det, fullt ut, och spelar det på det sättet du vill att det ska vara, att du bara 
drar ner alla parametrar, ungefär som ett mixerbord, att du bara [gör ett visslande ljud] 
skjuter spakarna mot dig liksom... Då blir det inte så mycket kvar, helt enkelt. Så det jag 
lär blåsarna är att förbereda kroppen för ett forte hela tiden. 

 
Nordmark visar i detta exempel hur han förbereder kroppen för att spela starkt men sedan spelar 
svagt. Denna metod använder han med sina elever för att få de att spela svagt men behålla in-
tensiteten.  
 

3.7 Vem pratar om kärnfullhet? 
Jag har i flera sammanhang inom musikutbildning stött på uttryck såsom pregnans, driv, rikt-
ning, djup och vilja. Här vill jag hänvisa till några av dessa tillfällen. Ämnet berörs med olika 
ord i varje exempel, men jag tolkar det till att handla om samma sak.  
 
Vid ett besök i New York deltog jag i en ensemblelektion med en högt ansedd jazzsaxofonist. 
Under lektionen kom ämnet “djup” upp, nedan följer ett citat: 
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“Your current swing feel is great, so let’s just commit to it to see if we can make it a little deep-
er.” 
“What do you mean deeper?” 
“Deeper I mean, I guess heavier. You don’t want to drag, you don’t want to bog it down, 
but right now it sounds kind of [sjunger med en ‘lätt’ känsla], and we can make it like 
[sjunger med en mer intensiv känsla].” 1 

 
Saxofonistens sångexempel på hur musiken skulle låta är svåra att förklara i text, men det är 
också ett av syftena med denna uppsats, att försöka sätta ord på något som annars bara beskrivs 
i ljudande exempel. I första exemplet sjunger han en tolkning av melodin med en enligt mig 
snäll och lätt röst. Melodin är swingfraserad med lätta betoningar på synkoperna. I det andra 
exemplet låter det som att han spänner magen, rösten knorrar lite mer och synkoperna i swing-
fraseringen blir tyngre betonade.   
 
Ulysses Owens Jr är en jazztrummis som pratar mycket om att få ut ett bra sound ur trummorna 
och cymbalerna. Han benämner det som “The Sweet Spot” och berättar att det är viktigt att veta 
var den finns i alla trummor och cymbaler för att få det bästa möjliga soundet. Jag tolkar det 
som att han pratar om kärnfullhet. Nedan följer ett citat:  
 

The sweet spot is that place on the drum set where every sound is in the right place. So, on 
the ride cymbal it’s right in the meaty part of the cymbal, like this [spelar på cymbal]. 
With the snare drum, it’s in the center of the drum like this [spelar på virveltrumma]. [...] 
When you play consistently in the sweet spot that is where the best sound of the drums 
and the cymbal come out. When you’re playing in other parts of the drums set it’s very 
inconsistent and it’s not full. [...] (The Sweet Spot - Ulysees Owens Jr. 2 minute jazz, 
2017) 

 
Här går det att diskutera Owens Jrs tankar kring det “bästa” soundet. Som tidigare nämnts i 
denna uppsats anser jag att ”det ’bästa’ soundet” inte är ett lämpligt begrepp då sound har olika 
syften i olika sammanhang. Jag tolkar det dock som att det han menar med att säga “that is 
where the best sound of the drums and the cymbal come out” är det stället där trumman eller 
cymbal vid anslag vibrerar och resonerar mest inom den soundpreferens vi har. Där vi uppnår 
maximal klang inom den rådande dynamiken och soundpreferensen. Wagner förklarar skillnad 
mellan att slå an en trumma i mitten jämfört med att slå an den nära kanten. Träffar vi mitten på 
trumman får vi ett kort ljud, lågt i pitch, beskrivet som ett “thud”. Träffar vi däremot trumman 
nära kanten ger det oss ett längre ljud med toner högre i pitch (Wagner, 2006, s. 9). 
 
Pia Olby skriver om en idealton och beskriver den enligt Lina Boldemanns förutsättningar. Hon 
citerar Boldemann om bärkraften i en ton: ”Bärkraften: Där även det svagaste pianissimo (liten 
ljudstyrka) bär långt bort i ton som text” (citerad i Olby, 2017, s. 25). Olbys egna syn på ideal-
tonen liknar Boldemanns. Hon skriver om att idealtonen är i ständig utveckling och speglar vad 
en vill berätta. (Olby, 2017, s. 25). Jag anser att det liknar det jag kallar för soundpreferens. Det 
ljud som speglar vad en som musiker vill berätta och som, likt Boldemanns definition, har en 
bärkraft även i det svagaste pianissimo.  
 

När jag nu lyssnar till Pablo Casals inspelningar av Bachs cellosviter, gjorda för ett halv-
sekel sedan, i mitten av 30-talet, uppfattar jag en kvalitet i klangen som går rakt in i mig. 
Den får hela min kropp att vibrera som ett löv i storm. Jag vet inte vad jag ska kalla det - 
kraft, livskraft. (Nachmanovitch, 1993, s. 38) 

 
Nachmanovitch beskrivning av en tonkvalitet tolkar jag som den typen av tredimensionella ton 
som tidigare nämnts. En ton som verkligen slår an något i sin lyssnare och får denne att vibrera. 
                                                
1 Ensemblelektion, New York, oktober 2018 



Oskar Cederblad 

 15 

Detta exempel tolkar jag som den riktning jag tidigare har nämnt, hur Nachmanovitch beskriver 
att tonen går in i honom.  
 

3.8 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skulle kärnfullhet kunna förklaras som en intention från en utövare. Vare 
sig det handlar om musik, konst, litteratur eller något annat krävs en medvetenhet i intentionen 
hos utövaren. En kan ställa sig frågor som “Vad vill jag med att göra på det här sättet?” och 
“Varför vill jag göra på det här sättet?”.  
 
En kärnfull ton kan beskrivas som tredimensionell, tjock, bärande och rik.  
Kärnfullhet kan relateras till ord såsom pregnans, intensitet, riktning och djup.  
Pregnans kan definieras som en tydlighet. Tydlighet kan te sig på olika sätt, t.ex. tonal, rytmisk 
eller uttrycksmässigt, men verkar ha att göra med den intentionen utövaren har. När utförandet 
tydligt speglar intentionen kan något kallas pregnant. Intention å andra sidan kan bara antas av 
åhörare och åskådare. Den enda personen som faktiskt kan veta hur intentionen ser ut är utöva-
ren själv. Däremot kan åhörare och åskådare med hjälp av genrekännedom och genrekonvent-
ioner komma nära i sin förståelse av en utövares intention.  
 
Inom musik kan det upplevas som lättare att få musiken att låta kärnfull ifall vi spelar starkare. 
Om vi däremot går in i ett svagt parti med samma inställning som för ett starkt parti kan det 
vara lättare att behålla intensitet.  
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4. RESULTAT 
 

För att kunna analysera mina inspelningar och få fram ett resultat har jag behövt ställa mig frå-
gan “Vad är det jag letar efter?”. Vad är min definition av en kärnfull ride-cymbal? Först och 
främst vill jag definiera min soundpreferens. Inom genren som den inspelade låten tillhör (jazz-
blues) har ride-cymbalen oftast ett “pingigt” sound, dvs. spelad med stockens druva ovanpå 
cymbalen. Cymbalen har ofta en tydlig stock-definition och spelas med en viss mängd kraft. 
Pinget får dock inte ta upp allt fokus från ride-cymbalen, det är viktigt med ett visst mått av 
vibrerande klang från cymbalen också. Den ger ofta en bestämd och tydlig känsla dynamiskt, 
men är inte så stark att den tar över ljudbilden, eller så stark att den spricker upp och “pinget” 
blir en “crash”. 
 
Där är även min soundpreferens för det exemplet som ska analyseras. Om vi kokar ner dessa 
förutsättningar till punkter får vi: 
 

• Ping 
• Tydlig stockdefinition 
• Inger en bestämd känsla dynamiskt 

 

4.1 Analys 
Analysverktyget som används i detta arbete har jag skapat själv.2 Detta på grund av den brist 
som jag upplever finns i konventionell notering av musik. Det går t.ex. inte att notera klangfärg, 
övertoner eller annat som rör sig utanför ljudens grunder (Cook, 1994). Vi kan med det sagt 
notera vad som ska spelas och med vilken dynamik men inte hur vi ska spela det. Vi kan lära 
oss att tolka en notbild och förstå att i ett visst sammanhang kommer det noterade exemplet att 
låta på ett visst sätt. Ett exempel är swingmusik där triolbaserade melodier noteras som vanliga 
åttondelar. Det förutsätts att musikern har en kännedom om genren och genrekonventionerna.  
Det verkar även finnas brister inom analysen av musik. 
 

[...] if analysts are less interested in timbral structure than in harmony and form, this may 
simply be because timbral structure is less interesting, or - what comes to the same thing - 
less amenable to rational comprehension. (Cook 1994, s.4) 

 
Cook menar här att analys av klang är svårare än analys av harmoni och form. Cooks egna åsikt 
om vilken analys som är mer intressant får däremot stå för honom. 
 
Jag valde därför att göra mitt eget system och med hjälp av symboler gradera in de olika sounds 
jag hörde i tre olika grupper. Grupperna har ingen hierarkisk ordning utan fungerar mer som ett 
sätt att observera och förklara. Syftet är alltså inte att eliminera någonting ur musiken utan bara 
att förstå och kategorisera ljuden. Följande är en förklaring av systemet: 
 
X: Tydlig definition 
+: Medeltydlig definition 
O: Otydlig definition 
______: Fortsättning av den tidigare graderingen 
 
Jag använder här ordet definition som en sammanslagning av de tre tidigare nämnda punkterna: 
ping, tydlig stockdefinition och en bestämd känsla dynamiskt.  

                                                
2 Verktyget är dock inte optimalt då O och + används inom trumnotation med betydelse av öppen och 
stängd hihat. I mitt analysverktyg har de fått en annan betydelse. 
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Att hitta ytterkanterna i detta system var möjligt då dessa blir som tydligast när en lyssnar på 
inspelningarna och följer med i noterna. Det är då möjligt att förstå vilket sound jag definierar 
som vilket. Det svåra är att definiera mellantinget, alltså +. Jag har använt + som ett komple-
ment där jag varken tyckt att X eller O varit lämpligt.  
 
Gällande graderingen X tycker jag mig höra en hög frekvens vara närvarande. Denna frekvens 
var ingen jag hörde i de ljud jag har graderat som + och O. Denna frekvens bidrog mycket till 
att jag definierade just X som X. Jag tycker att den frekvensen ingav en tydlighet och fick mig 
att uppleva en mer tredimensionell känsla av tonen, jag upplevde att den stack ut från ljudbil-
den. Det var där jag upplevde att ljudet nådde närmst till sin maximala potential, d.v.s. maximal 
klang i den rådande dynamiken med den rådande soundpreferensen.  
 
Jag inspirerades av Leonard Meyers sätt att analysera musik när jag gjorde detta system. Meyers 
analys består av att med symboler visa på hur rytmiska förlopp ska tolkas och spelas. Meyer har 
brutit ner mängden kombinationer av rytmiska uttryck i upbeats och downbeats3 till 5 olika 
möjligheter. Jag inspirerades av detta sätt att analysera då Cook (1994) beskriver det som ett bra 
sätt för att observera musik och skriva ner dessa observationer (Cook, 1994, s. 80). 
 
Meyer menar att skillnad mellan downbeats och upbeats är accenter. Ett downbeat är mer accen-
tuerat än ett upbeat. Och vad är då en accent? Det går att förstå som en upplevelse men är odefi-
nierbart, enligt Meyer. Meyer menar att det är skillnad på en “dynamic stress”, helt enkelt ett 
starkare ljud, och en rytmisk accent vilken är markerad för medvetande på något sätt. (Meyer, 
1963, i Cook, 1994, s.77). Detta tycker jag låter som ett intressant koncept och något som liknar 
mina tankar om en medvetenhet kring det en spelar. Kan vi hjälpas av tanken på en ton marke-
rad för medvetande i sökandet efter en kärnfull ton?  
 
Exemplen som jag har analyserats har alla döpts efter vilken tagning de kom ifrån, A, B, C eller 
D. De har också fått en siffra vilken ger oss vilket chorus det var. Jag har valt att analysera det 
allra sista choruset i gitarrsolot, precis innan temat kommer in. I alla tagningar är detta chorus 6. 
Detta ger oss A.6, B.6, C.6 och D.6.  
 

 
 
I A.6 har jag valt att inte sätta någon definition på de två första ride-slagen, då de går utanför 
den soundpreferens jag har och mer drar åt crash-hållet. Takterna 2-4 har ett stadigt sound med 
en medeltydlig definition. Jag tycker mig höra en intention, men den är inte jättetydlig, i alla fall 

                                                
3 Upbeats: ”The ‘weak’ beat of the bar which anticipates the first, ‘strong’ beat of the following bar” 
(Latham, 2002). 
Downbeats: ”the first, ’strong’, beat of the bar” (Latham, 2002). 
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inte i jämförelse med hur det kommer att bli längre fram i choruset. I takt 5 blir slag 2, 3 och 4 
väldigt grumliga och otydliga, följt av två medeltydliga slag och sedan en längre period med en 
tydlig definition. Jag får känslan av att jag hörde att det blev otydligt i takt 5 och därför kom-
penserade för detta i takt 6-9. I takt 10 tappar jag återigen tydligheten vilket följs av vartannat 
medeltydligt, vartannat tydligt slag. Takt 11 är intressant då de tydliga slagen kommer tillsam-
mans med bastrumman. Kan det vara så att det ger mer kraft i anslaget och därför ett tydligare 
sound?  
 

 
 
B.6 börjar på samma sätt som A.6 med sounds som drar mer åt att bli crashar istället för ping. 
Det är dessutom exakt samma öppningsfras i B.6 som i A.6. 4an i takt 1 blir tydlig, men tappar 
sedan i tydlighet i takt 2 och 3. I slutet på takt 3 blir soundet otydligt vilket följs av en reaktion i 
takt 4. Precis som takt 11 i A.6 blir takt 5 i B.6 varierande i tydlighet mellan tydligt och otyd-
ligt. Det landar i en medeltydlighet i takt 6 och avtar till otydligt, fram till slag 3 i takt 7. Däref-
ter blir det tydligt resten av B.6.  
 

 
 
C.6 är det exempel med störst skillnad i tydlighet. Det är ofta inte mer än två slag i rad som kan 
definieras som delar av samma tydlighet. De gånger det blir fler än två slag i rad är dock de som 
kan kategoriseras som X och är tydliga.  
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C.6 börjar med ett otydligt slag följt utav tre tydliga. Efter detta varierar tydligheten mycket och 
det blir inte stadigt igen förrän i takt 6. Därefter följer ytterligare två takter med varierande tyd-
lighet för att sedan bli tydligt igen i takt 9. Takt 10 är varierande och takt 11 och 12 tydliga.  
 

 
 
D.6 börjar med två otydliga slag, sedan en variation mellan tydligt och medeltydligt fram till 
andra slaget i takt 2. Därefter blir det tydligt fram till fjärde slaget i takt 3 vilket blir medel-
tydligt. Därefter tydligt hela takt 4. Takt 5 börjar medeltydlig men blir tydlig på slag 2. Takt 6 
varierar i tydlighet men går över i en tydlighet nästan hela takt 7-11. Sista slaget i takt 11 är 
otydligt, följt av ett tydligt slag i takt 12.  
 
För att tydligt se tagningarna jämfört med varandra kan vi ställa upp dem så här: 
 
A.6: 16 X 
B.6: 26 X 
C.6: 26 X 
D.6: 34 X 
 
Tagningarna har dock olika mängd anslag som har analyserats. Därför behövs en procent på 
varje tagning.  
 
A.6 har 43 anslag.  16/43=0.37   37% X 
B.6 har 44 anslag. 26/44=0.59  59% X  
C.6 har 48 anslag. 26/48=0.54  54% X 
D.6 har 49 anslag. 34/49=0.69  69% X 
 
 
Jämför vi dessa med varandra kan vi se att D.6 är den tagningen med högst mängd X. Detta kan 
bero på flera saker:  
 

1. Det var den sista tagningen vi spelade in. Vi hade alltså kommit över startsträckan för 
dagen.  

2. Jag introducerade ensemblen till en ny tanke vilken kan ha påverkat stämningen i rum-
met.  

3. Dagsform och mänsklig faktor. 
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Detta resultat visar att den andra tagningen båda inspelningsdagarna gav högre procent X, vilket 
talar för punkt 1. Punkt 2 kan ha påverkat D.6, men punkt 3 går inte att bortse från. Detta bety-
der att jag kan ha påverkat mig själv och ensemblen genom att ställa frågorna jag ställde. Jag 
kan även ha påverkat mig själv och ensemblen genom att skifta allas fokus till den punkt där 
tonen slås an.  
Jag tror att variationen mellan O, + och X i C.6 har att göra med upplägget på inspelningen och 
undersökningen. Jag misstänker att frågorna jag ställt och funderat över själv var med och på-
verkade resultat till att nå fler X än den första inspelningen Dag 1 (A), men att jag påverkades 
av den tidigare nämnda startsträckan. Det finns en tydlig ökning av X mellan den första och 
andra inspelningen båda dagarna vilket får mig att misstänka startsträckan som delaktig i detta 
resultat.  
 
Den tanke som sattes igång i analysen av A.6 gällande bastrumman och huruvida den påverkade 
ridesoundet var svår att utläsa från de andra tagningarna. I B.6 finns inget tydligt slag på 
bastrumman. I både C.6 och D.6 spelar jag på bastrumman men gör det endast när ridesoundet 
redan definieras som X. Alltså kommer jag inte längre med denna tanke, annat än att spel på 
bastrumma tillsammans med ride-cymbal kan ge mer kraft till anslaget.  
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5. DISKUSSION 
 
Vad är kärnfullhet? Vad har jag kommit fram till?  
Jag genomförde detta arbete för att försöka förstå mig på det jag upplevde som kärnfullhet i 
musik och framförallt ton. Jag ville utforska hur detta kunde hjälpa mig i en lågdynamisk miljö, 
ifall jag kunde hitta mer ”djup” i mitt ride-spel. Mina frågeställningar var följande: 
 
Vad är kärnfull musik? Handlar det om tonbildning, sound, timing eller dynamik? 
Hur kan jag i improvisationsmusik uppnå ett mer kärnfullt ride-sound i låg dynamik? 
 
Sammanfattningsvis menar jag att min bakgrund pekar på att kärnfullhet har att göra med in-
tentionen hos en utövare samt hur denna intention går ut till en lyssnare. Jag har tagit upp ex-
empel på när åhörare tycks uppleva en riktning i musik som går rakt in i dem. Denna riktning 
var det jag tog fasta på i min undersökning och tyckte mig finna i den högre frekvens jag hörde i 
de X-graderade slagen. Min tes var också något jag tänkte på i graderingen X. Det var där jag 
mest upplevde något liknande en maximal klang i den rådande dynamiken och soundpreferen-
sen.  
Nedan följer en diskussion i hur en kan lära sig att spela kärnfullt, samt djupare funderingar 
kring vad kärnfullhet kan vara.  

5.1 Hur kan en lära sig att spela kärnfullt? 
Jag tror inte att det finns någon som tar upp ett instrument som barn och börjar spela den mest 
meningsfulla musik utan att ha övat på det. Jag tror att det är ett språk, precis som skalor och 
rytmer. Det är något som behövs förstås och övas på för att kunna utföras. För egen del hittade 
jag tankarna om kärnfullhet genom att lyssna på musik. Jag upplevde starka känslor av riktning 
och tydlighet i vissa inspelningar, och mindre i andra och började fundera på vad det kunde vara 
och hur det påverkade mig på mitt instrument.  
 

5.2 Vad är min soundpreferens?  
Detta är en nyckelfråga enligt mig. Om vi har förstått vår soundpreferens, vilket sound vi är ute 
efter, kan vi börja fundera över hur mycket klang och volym soundet kan få. Vi kan då lyssna på 
oss själva när vi spelar och fråga vidare: Får jag ut tillräckligt med klang för min soundprefe-
rens? Hur mycket kan min soundpreferens klinga? Ett sätt kan vara att tänka sig en stor sal och 
att ljudet ska nå bort till den bakre raden, utan att nödvändigtvis behöva bli starkare. Vi kan 
ställa oss frågor som: Hur starkt kan jag spela utan att det faktiskt blir starkare? Det jag söker 
här är just maximal klang i den rådande dynamiken och soundpreferensen.  
 
Jazzpianisten Kenny Werner intervjuas i boken From the Minds of Jazz Musicians. Han presen-
terar där han ett annat synsätt. Werner menar att det är viktigt att inte leta aktivt efter ett speci-
fikt ljud, utan att snarare lära sig älska alla ljud. Genom att göra detta kan vi börja tro på musi-
ken själva (Schroeder, 2018). Jag ser det som att Werners åsikt står i kontrast till min. Där jag 
väljer att kategorisera ljud tolkar jag det som att Werner istället accepterar att ljuden är som de 
är. Åsikterna behöver dock inte ta ut varandra. Min analys fungerade, som tidigare nämnt, som 
en observation. Jag kan därefter acceptera ljuden som de är eller aktivt välja att söka efter ett 
specifikt sound.   
 

5.3 Lyssnande 
Jag tror att det är viktigt att ha en reflekterande attityd gentemot sitt musicerande och sitt sound. 
Att hela tiden lyssna på vad som händer i en själv och runtomkring en. Om vi verkligen lyssnar 
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på musiken vi spelar blir det också lättare att vara ärliga och sanna mot oss själva och komma 
bort från de val vi gör utanför musiken.  
Jag har tidigare i arbetet nämnt hur viktigt jag anser det vara att förstå vartåt musiken är på väg. 
Att vi i skriven musik har lättare att förstå och öva in detta för att hela tiden känna att vi spelar 
på ett kärnfullt och tydligt sätt, men att det även är viktigt att förstå inom improvisation. Med 
detta vill jag understryka en tydlig ståndpunkt i att jag varken tror eller tycker att vi (musiker) 
ska planera våra improvisationer. Jag anser att det är en stor skillnad på att vara medveten och 
förstå vartåt en rör sig inom musiken, kontra att veta precis vad som kommer att hända. En kan 
likna det vid att stå några meter ut i havet, känna en våg komma och låta sig svepas med av den. 
Ett planerat spelande blir snarare att se vågen komma och försöka avgöra exakt när en ska 
släppa taget om bottnen och simma med strömmen. Poängen jag vill göra med detta är: Vi kan 
aldrig veta exakt när vågen kommer. Försöker vi planera hur vi ska ta oss an vågen är vi inte 
fullt närvarande i stunden och lyssnandet. Hur mycket samspel handlar det egentligen om ifall 
jag redan har bestämt mig för vad jag ska “improvisera” i nästa refräng/chorus/takt eller puls-
slag? 
 

5.4 Har genre något med kärnfullhet att göra? 
Behöver vi ta i beaktning att det finns olika genrer när vi funderar över vad kärnfullhet är? Om 
vi ser saken ur soundperspektiv: Jämför vi gitarrsound inom bebop och metal ser vi att skillna-
den ofta är ganska stor. Inom bebop används sällan effekter, om något så ev. lite extra rums-
klang (reverb). Tonen är ofta dov och mjuk. Inom metal används (nästan) alltid effektpedaler på 
gitarren. Den har ofta dist, en eller flera stycken, vilket ger en skarp och mer “skärande” ljudka-
raktär.  
Utöver sound skiljer sig ofta vad och hur vi spelar det vi spelar mellan de olika genrerna. Ett 
gitarrsolo inom bebop innehåller med största sannolikhet tonmaterial hämtat från andra skalor 
än ett gitarrsolo inom metalgenren. Jag tror att kärnfullheten kan te sig på liknande sätt i båda 
dessa genrer. Det behövs intention och tydlighet i ton, timing och uttryck för att få det att kän-
nas kärnfullt och pregnant, oavsett om vi spelar Autumn Leaves4 eller The art of dying5. Hur och 
vad vi spelar är olika, men den inneboende intention hos musikern är lika viktig i båda exemp-
len. Det handlar om att veta vilket sound en vill ha ut ur sitt instrument och att ha den tekniska 
kontrollen över instrumentet så att rätt sound faktiskt uppstår. Jag vill med mina undersöknings-
frågor höja medvetenheten hos musiker och komma bort ifrån att spela inlärda mönster som just 
inlärda mönster, eller att följa någon åhörares förväntan på musiken. Jag vill komma åt en 
känsla av att spela det en spelar för att musiken behöver det.  
 
Jag kan tänka mig att detta sätt att tänka går att använda inom andra konstformer också. Skåde-
speleri och att läsa repliker är ett annat exempel. Antingen läser jag repliken som den är skriven, 
kanske med en viss inlevelse men en uppenbar spelad sådan. Jag upplever att scenen och repli-
ken blir berörande och trovärdig först då jag har förstått varför jag säger som jag gör. Vad vill 
jag, min karaktär, med att säga just detta? Stanislavskij (1986) skriver om ordens själ och hur 
den som uttalar orden måste uppfatta denna själ intuitivt. “Om ordet inte kopplas till livet utan 
uttalas formellt, mekaniskt, slappt, själlöst och tomt, är det som ett lik vars hjärta upphör att 
slå.” (Stanislavskij, 1986, s. 84) 
 
Stanislavskij tar i detta citat tydlig ställning i ämnet enligt mig. Han menar att ordens mening 
kommer inifrån och att ord utan en inneboende mening är poänglösa. Gällande rörelser skriver 
Stanislavskij “På scenen får det inte finnas någon gest bara för gestens skull. Försök därför att 
låta bli det, så undviker ni samtidigt tillgjordhet, posering och andra faror.” (Stanislavskij, 1986, 
s. 79) Detta fall gäller balett-tränings inverkan på skådespelare och vikten av att vara medveten 

                                                
4 En jazz-standard skriven av Joseph Kosma. 
5 En låt av metal-bandet Gojira. 



Oskar Cederblad 

 23 

om sin kropp och dess rörelser. Jag tolkar det som att Stanislavskij menar att det finns intention 
bakom varje rörelse. Motsatsen skulle vara rörelser som bara blir av ren slump, eller rörelser 
som inte blir som utföraren från början hade tänkt sig. Idén hämmas då på vägen från idé till 
verklighet.  
 

5.5 Vad har jag lärt mig? 
Jag har lärt mig mer om min reflektion kring mitt eget sound. Med hjälp av min analys kan jag 
nu kategorisera soundet i realtid och påverka åt vilket håll jag vill gå. Jag har även fått en bättre 
förståelse för vad det innebär att ha en intention som konstnärlig utövare, vare sig det är musik, 
skådespeleri, rörelse eller något annat. Jag har lärt mig att det är subjektivt huruvida jag tror på 
vad någon uttrycker med sin konst, men att kunskap kring genre och genrekonventioner kan 
hjälpa i tolkningen av detta.  
 

5.6 Vad hade jag kunnat göra annorlunda? 
Jag upplevde att den största bristen i min undersökning var tidsupplägget. Jag gav inte mig själv 
eller ensemblen tillräckligt med tid för att smälta vad vi höll på med och för att frågorna jag 
ställde verkligen skulle kunna fått landa. Istället kändes allting ganska stressat. Jag upplevde 
svårigheter i att leda undersökningen och samtidigt vara en del av den själv. Det var svårt att 
förhålla sig till den som någon form av opartisk ledare, och samtidigt vara forskningsobjekt.  
 
Gällande analysen så hade det gått att göra ett mer avancerat system med fler parametrar, t.ex. 
++, +O, O+ eller OO, men jag upplevde inte behovet av att gå djupare än tre graderingar. För en 
djupare analys hade det krävts långt mycket mer tid än vad som var möjligt i detta format. 
 
Jag valde i detta arbete att fokusera på något så tydligt som möjligt vilket här blev en konkret 
beskrivning av hantverket. Jag tror att ämnet även hade gynnats av att diskuteras med inspel-
ningar stöttade av en loggbok gällande hur jag uppfattade varje inspelning och ifall jag själv 
upplevde att jag hade spelat kärnfullt jämfört med vad jag tyckte i efterhand.  
 

5.7 Vad innebär detta för mitt framtida musicerande/forskande? 
Resultatet jag har kommit fram till leder mig till fler reflektioner. Jag kommer nu att kunna re-
flektera på ett djupare plan över vad jag vill med musiken jag spelar. Förhoppningsvis leder det 
mig till ett mer kärnfullt resultat där jag själv upplever att jag menar allt jag spelar. Det har även 
givit mig begrepp såsom soundpreferens och pregnans som jag nu har lättare att använda och 
förstå. Detta tror jag hjälper mig vidare i min musikaliska och konstnärliga utveckling.  
 

5.8 Kan det hjälpa andra? 
Jag tror att andra kan ha nytta av frågeställningarna som tas upp i arbetet. Vad säger musiken? 
Vad säger melodin? Vad säger harmoniken? Vad säger genren? Jag tror att alla konstutövare 
hjälps av en medvetenhet i sitt utförande, om än en väljer att vara medvetet medveten eller 
medvetet omedveten. För mig handlar det inte om att planera, utan att känna en meningsfullhet i 
vad en gör. Att intention går hela vägen ut till utförande, utan att hämmas av någonting på 
vägen.  
 
Framöver hade jag gärna sett forskning som undersöker ifall det finns ett samband mellan kärn-
fullhet och flow-stadiet nämnt i 3.1 Utredning av begrepp. Denna forskning hade kunnat ha en 
liknande struktur som MacDonald, Byrne och Carltons forskning (2006), där de låtit informan-
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ter fylla i ett formulär om ett upplevt flow-stadie efter musikaliska sammanhang. På samma sätt 
hade det gått att göra gällande sambandet mellan flow och kärnfullhet.  
 
Det hade även varit intressant att se forskning på olika sounds och huruvida dessa uppfattas som 
kärnfulla eller inte. Den högre frekvensen jag tycker mig höra i graderingen X ger mig tankar 
om övertoner. Uppfattas ett övertonsrikt sound som mer kärnfullt än ett övertonsfattigt sound? 
Hur blir resultatet av olika sounds tillsammans? Går det att matcha olika sounds för ett mer 
kärnfullt resultat? Hur konkret går det att bli i tankarna om kärnfullhet? 
 

5.9 Granska kritiskt 
Det är lätt att fastna i ett för smalt perspektiv. Med detta menar jag min avgränsning. I arbetet 
har jag sökt något konkret att “ta på”, när allt annat inom ämnet har känts väldigt abstrakt. Jag 
har kommit fram till att ämnet behöver vara abstrakt då det alltid innehar ett element av indivi-
duell förståelse hos både musiker och åhörare. Det är svårt att sätta ett facit på vad som är kärn-
fullt och tydligt då vi människor tycker och tänker olika om olika situationer. Genrer och genre-
konventioner ger oss ramar för att strukturera in musik i lätthanterliga block, men genrekunskap 
kan även skapa och stärka en känsla av gemenskap och samhörighet bland musiker såväl som 
åhörare.  
Det jag har gjort är att definiera olika sounds i samma situation, med förutsättningar som för-
ändras. Mitt arbete är en observation av vad som händer med en liten del av musiken under 
olika förutsättningar. 
För mig var det svårt att gå in med en opartisk attityd då jag har jobbat med att försöka definiera 
begreppen för mig själv de senaste tre åren. Detta har skett både i reflektioner över ord och be-
grepp men även musikaliskt på mitt instrument. Jag hade därför en bild av vad kärnfullhet inne-
bar för mig när jag gjorde undersökningen vilket kan ha påverkat den. 
 

5.10 Finns det risker med denna typ av arbete? 
Jag upplever en risk i att överanalysera musiken och, som tidigare nämnt, leta efter ett facit som 
inte finns där. Det är lätt att hamna i samtal om rätt och fel vilket jag sällan tycker har med im-
provisation, eller musik, att göra. Det enda riktiga fel jag kan tänka mig är när resultatet inte 
blev såsom intentionen var, och detta är högst mänskligt. Intentionen hämmas på vägen från idé 
till verklighet, p.g.a. någon förutsättning, fysisk eller psykisk.  
Risken med att leta efter ett facit är att måla in sig i ett hörn och inte kunna komma därifrån i sin 
definition av kärnfullhet. Om jag har en snäv åsikt kring vad kärnfullhet är kan det innebära att 
jag har en stängd attityd gentemot mycket musik vilket i slutändan får mig att missa många 
intryck. Jag tycker att det är viktigt att ha en öppen attityd och ingång till nya intryck och att 
bibehålla en lärande attityd. Kärnfullhet och tydlighet är öppna begrepp.  
 

5.11 Avslutande tankar 
Detta arbete har lett till insikter och vidare reflektioner. Vad är kärnfull musik? Finns den? Är 
den kärnfull för alla? Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att huruvida resultatet blir 
kärnfullt eller ej är subjektivt. Däremot anser jag att det är viktigt för en utövare att ha en intent-
ion inför ett utförande, samt en förståelse för huruvida intentionen går fram eller ej. Detta blir 
att, som musiker, ställa sig frågan: Får jag ut det soundet jag vill få ut ur mitt instrument? 
Uppnår jag maximal klang i den rådande dynamiken med den rådande soundpreferensen? 
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
 
Dessa frågor utgick jag ifrån i intervjun med Robert Nordmark.  
      
Begrepp      

1. Vad innebär Kärnfullhet?     

2. Vad innebär Pregnans?       

3. Vad innebär Klang?      

4. Vad innebär det att ha riktning i sitt spel? 
 

Kärnfullhet/pregnans     

  5. När uppstår kärnfullhet/pregnans?     

  6. Kan en ensam person spela kärnfullt?     

Om ja, Vad är skillnaden på enskild kärnfullhet och kärnfullhet mellan flera personer? 
Är det någon skillnad? 

      
  7. Upplever du att du alltid har varit kärnfull/förstått kärnfullhet? Eller kom det en 
brytpunkt när allt föll på plats? I så fall när? Har kärnfullhet alltid inneburit samma sak 
för dig? 
        

 8. Vad har du för metoder för att öva kärnfullhet? 
 Har du exempel på övningar? 

      
9. Kan musik vara kärnfullt skriven? 
Om ja, har du något exempel? 
        

10. Finns det någon/några musiker som du upplever som extra kärnfull? 
 Vad är det som gör kärnfullheten hos den personen/de personerna? 
              
11. Hur upplever du kärnfullhet i olika genrer? Är kärnfullhet alltid samma sak?  

12. Hur upplever du kärnfullhet i olika dynamik?  

13. Hur upplever du kärnfullhet på olika instrument? Finns det några likhet-
er/skillnader? Något allmängiltigt? 

14. Hur tänker du dig att ett kärnfullt ride-spel låter?  
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